
Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: 
Var kommer morfinet ifrån?

”I’m saying that a series of corroborative facts 
is not necesarrily evidence. Seeing white swans 
does not confirm the nonexistence of of black 
swans. There is an exception however: I know 
what statement is wrong, but not necessarily 
what statement is correct . If I see a black swan 
I can certify that all swans are not not white!" 

 Nassim Nicholas Taleb, ”The Black Swan” [103]

Bakgrund

Förutom thiopental har RMV även påvisat morfin i blod- och urinproverna från flickan. Det är 
naturligt eftersom hon under sina sista fem timmar fick en kontinuerlig morfin-infusion. 

Av docent Lena Hellström-Westas expertyttrande till Socialstyrelsen [47] 1 framgår att flickan 

fick morfin den 11 september på kvällen 100 µgram 21.30, 100 µgram 22.20 och ytterligare 
100 µgram 01.53efter den operation (shuntrevidering) som hon genomgått under dagen (totalt 
300 µgram). Doseringen av morfin fortsatte sedan påföljande dag med en kontinuerlig infusion 

20 µgram kg -1 tim -1 (70 µgram/tim) mellan 11.43 och 14.29 (totalt 194 µgram) 2. 

Docent Nilsson skriver i sitt yttrande till Socialstyrelsen [5]: ”2008-09-15  Morfin finns på 

kurvan men inga angivna doser eller totaldos” och vidare ”Enligt det databaserade läkemedelssystemet 
har inget morfin givits efter 080915. Det är dock specifikt angivet i journalsystemet som 
Daganteckning från 080920 och i den personliga redogörelsen från ansvarig läkare, att en 
morfininfusion startades - dosen är angiven och administrationssätt är redovisat (infusion 20 
mikrogram per kg per timme). Detta förfarande betingades av en mycket stor arbetsbelastning på 
BIVA, läkaren tvingades arbeta utan någon hjälp med dokumentation i avdelningens datorbaserade 
läkemedelssystem. Det noteras att beredning av morfininfusionen inför den planerade avslutningen 
gjordes av sjuksköterska.
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1 För referemnser # 1 - 77 se huvudrapporten ”Därför kan flickan inte ha fått en överdos av thiopental”

2 För att underlätta läsningen har jag i det här tillägget genomgående använt beteckningen µgram istället för 
mikrogram



Den angivna morfininfusionen har följt avdelningens rutin och är snarast låg i relation till vedertagen 
praxis för sedation / smärtlindring / ångestdämpning under intensivvård efter t. ex. kirurgiska 
åtgärder på späda barn.” Så långt förefaller allt i enlighet med ”vetenskap och beprövad praxis”.

Vad som däremot inte kan betraktas som ”normalt” är den morfin-halt som RMV har uppmätt: 
5,7 µgram/gram blod. Rättsläkaren har i sitt utlåtande från den rättsmedicinska undersök-
ningen [29] angett att: ”… de sålunda påvisade koncentrationerna av morfin är förhöjda och ligger 
också inom de nivåer som man kan se vid dödliga förgitningar med preparatet.” Som en konsekvens 
av det anser hon att: ”… den sammantagna bilden visar att [flickan] avlidit till följd av kraftig 
överdosering av tiopental i kombination med morfin.”

Jag har tidigare skrivit att ”… när det gäller de påvisade höga halterna av morfin i såväl blod som 
urin tycks man nu, efter Socialstyrelsens utredning, vara tillfreds med den förklaring som ges av 
Watterson el al. [3].” Jag valde därför att i min rapport koncentrera framställningen till frågor 
som rör thiopental. Efter noggrannare studium av den vetenskapliga litteraturen avseende 
användningen av morfin i behandlingen av mycket små barn och frågor om dödliga förgift-
ningar med preparatet har jag emellertid bedömt det väsentligt att söka belysa även frågan om 
den höga morfinhalten i blodprovet. Därav detta tillägg till min ursprungliga rapport.

Kort om funktion och metabolism [78]

Morfin verkar genom bindning till och aktivering av främst µ-opiodreceptorerna i det centrala 
nervsystemet och åstadkommer på så vis snabbverkande smärtlindring och sedering. Det kan 
ha en negativ inverkan på andningssystemet och är snabbt beroendeframkallande. Upprepad 
användning kan dessutom leda till en ökad tolerans för preparatet.

Morfin bryts ner främst i levern enzymatiskt genom s.k. konjugering men nedbrytning sker 
även i hjärnan och njurarna. [79,98] Ungefär 87% av den injicerade mängden utsöndras inom 
72 timmar via urinen. De huvudsakliga metaboliterna är morfin-3-glucuronid (M3G) och 
morfin-6-glucuronid (M6G) [78]. Ungefär 60% av morfinet bryts ner till M3G medan 6 - 
10% omvandlas till M6G. Ytterligare några metaboliter förekommer i mindre mängder.

I motsats till morfin binds M3G inte till µ-receptorerna och det har följaktligen inte heller 

någon  smärtstillande effekt. M6G binds däremot till µ-receptorerna och det har dessutom 

kraftigare smärtstillande effekt än morfin. [79] Nedbrytningen och utsöndringen av morfin 
varierar kraftigt med kön, ålder, vikt, allmäntillstånd och eventuell annan medicinering. 
Halveringstiden kan variera från någon till några timmar. 

Choonara et al [80, 81] har visat att M3G förkommer i väsentligt högre halt än morfin i blodet 

(≈20 gånger hos spädbarn och ≈5 gånger hos prematurer). Förhållandet mellan M3G och 
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M6G i urinen är ungefär detsamma (1 : 10) hos spädbarn och prematurer. Nedbrytnings-
mekanismen är alltså densamma oavsett ålder medan däremot nebbrytningskapaciteten skiljer 
väsentligt. Prematurer är därför betydligt känsligare för morfin än litet äldre barn.

I rapporter från framförallt rättskemiska undersökningar ser man ofta redovisning av ”fritt 
morfin” respektive ”totalt morfin”. I ”totalt morfin” har man då inkluderat inte bara ”fritt 
morfin” utan också de konjugerade metaboliterna M3G och M6G. Anledningen till detta är 
bl.a. att en hög halt ”fritt morfin” i förhållande till ”totalt morfin” anses tyda på att personen 
avlidit kort efter injektion av morfin. De av RMV angivna halterna avser ”fritt morfin” [102].

Postmortal omfördelning och stabilitet?

Eftersom frågan om postmortal omfördelning förekommer flitigt i diskussionerna när det 
gäller thiopental har jag även sökt ta reda på om det kan ha betydelse när det gäller morfin. 
Gerostamolous och Drummer [105] har gjort en omfattande undersökning baserat på 40 fall 
där man konstaterat att dödsorsaken var överdosering av heroin. (Heroin omvandlas mycket 
snabbt i kroppen till morfin). Man har då kommit till slutsatsen att någon omfördelning av 
betydelse inte tycks förekomma vare sig av morfin eller dess metaboliter. Den genomsnittliga 
tiden från det personen avled till obduktion var 59 timmar. Den högsta halt fritt morfin som 
uppmättes i de 40 fallen var 0,8 µgram/ml lårblod medan medelvärdet låg på 0,49 µgram/ml.

Drummer har i ett senare arbete [109] ändå påpekat att ”… It would seem that caution should be 
exercised in assessing postmortem concentrations for morphine (both free and total) since some increases 
are likely even in true periphal blood.” Även om post-mortal omfördelning skulle ha skett i någon 
omfattning i det aktuella fallet torde den inte kunna ha någon avgörande betydelse som 
förklaring avhen mycket höga morfinhalten i blodet.

Drummer [109] har också påpekat att morfinmetaboliterna M3G och M6G i en sönderfallande 
kropp genom bakterieinverkan kan genomgå hydrolys och då återbilda morfin vilket, om man 
utgår från en post-mortemanalys av fritt morfin, kan leda till en viss överskattning av den 
tillförda mängden. Tyvärr har ju RMV inte analyserat metaboliterna M3G och M6G varför det 
inte heller går att dra några slutsatser om, och i så fall i vilken omfattning, hydrolys av 
metaboliterna och därav förorsakad återbildning av morfin kan ha skett i det aktuella fallet. 

Terapeutisk användning (spädbarn)

Det har på senare tid gjorts ett antal omfattande studier av farmakokinetiken och -dynamiken 
för morfin hos för tidigt födda barn och spädbarn [80-89] och man har då funnit att full 
utveckling av nedbrytningsfunktionerna etableras först en tid efter födseln vilket aktualiserat 

 sid. 3

© Ingvar Ericson  2010-01-18



frågan om säker användning. Speciell hänsyn måste därför tas vid användningen på prematurer 
och barn med nedsatt njurfunktion. Nedbrytningsfunktionen anses inte vara fullt etablerad 
förrän vid 6 månader - 1 års ålder. Relationen mellan M3G och M6G syns emellertid vara 
åldersoberoende och gälla även för prematurer.

Bouwmeester et al  har efter en serie omfattande undersökningar [84,85,87] rekommenderat 
kontinuerlig infusion för post-operativ smärtbehandling i åldrarna 0 - 3 år med sikte på att 
erhålla en steady-state koncentration på 10 nanogram/ml. Detta anser man kan uppnås genom 

infusion av 5 µgram kg -1 tim -1 för nyfödda (ej prematur), 8,5 µgram kg -1 tim -1 (1 månad), 

13,5 µgram kg -1 tim -1 (3 månader). 

Lynn et al [83] har rekommenderat något högre värden med sikte på en koncentration på ≤ 20 

nanogram/ml: 10 µgram kg -1 tim -1 (1 - 30 dagar), 20 µgram kg -1 tim -1 (1 - 3 månader). 

Bägge författarna påpekar att därutöver ges engångs-injektioner om behov av ytterligare 
smärtlindring noteras.

I ”Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden” [90] 
utgivna av Svensk barnsmärtförening rekommenderas vid smärtstillande infusionsbehandling 

av nyfödda en dosering på 5 - 30 µgram kg -1 tim -1 och för sedering 5 - 10 µgram kg -1 tim -1 . 

För intermittenta doser rekommenderar man 50 - 100 µgram kg -1 intravenöst för fullgånget 

barn med spontan andning och 50 - 200 µgram kg -1 om barnet ges andningsstöd.

Den infusion som flickan fått (20 µgram kg -1 tim -1) efter att den livsuppehållande behand-
lingen avbrutits [5] förefaller således ligga helt inom rekommenderade värden. Om man utgår 
från de värden för distributionsvolym eliminering m.m. som anges i litteraturen [83-85] kan 
koncentrationen i flickans blod litet drygt 5 timmar efter att infusionen startades beräknas ha 

nått upp till 20 - 30 nanogram/ml 3. Totalt tillfördes hon via infusionen ≈ 370 µgram. 

Watterson et al, 2008 [92]

Watterson et al konstaterar i sammanfattningen till sin artikel att även om användning av 
smärtstillande medel i samband med avslutande av livsuppehållande behandling är standard så 
är den ofullständigt behandlad i den rättsmedicinska litteraturen. Man har därför studerat och 
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3 Jag har använt följande ”typiska” värden för ett barn i utvecklingsstadiet 0 - 7 dagar baserat på Lynn et al [82] då 
jag antagit att de bäst motsvarar utvecklingen av flickans metabolism och utsöndringsfunktioner. Dessutom ger 
det konservativare värden än om en högre ålder skulle använts: 
Vikt = 3,5 kg; distributionsvolym Vss = 3,3 liter kg-1 ; Clearence = 6,3 ml kg-1 min-1; Halveringstid 6,8 hr och 
Eliminationskonstant = 0,10 hr-1



redovisar tre sådana fall och diskuterar konsekvenserna av de halter ”fritt morfin” som där 
uppmätts post-mortem. 

I samband med Socialstyrelsens utredning har man bl.a. refererat till den här artikeln på ett 
sätt som kan tolkas som att man ser den som ett belägg för att man vid användning av morfin i 
samband med avslutande av livsuppehållande behandling av små barn postmortalt kan finna 
mycket höga morfinhalter i blodet utan att det för den skull behöver handla om en över-
dosering och att man därför skulle kunna bortse från de höga morfinhalterna i det aktuella 
fallet. ”Tillgängliga forskningsresultat utomlands, vilka är mycket begränsade har visat hög morfin-
koncentration i blod postmortalt hos små barn i samband med avslutande av livsuppehållande 
behandling, utan naturlig förklaring. (Ref:Watterson, Pearie A. Hinman J. Elevated Morphine 
Concentrations Determined During Infant Death Investigations: Artifacts of Withdrawal Care 
2008;53:1001-1004.)” [101] 

 Jag menar att detta är en felaktig slutsats av rapporten och ska därför litet närmare beskriva de 
tre fall som beskrivs i den och de slutsatser jag menar kan dras av den. 

Fall 1 avser ett 1 vecka gammalt barn som i samband med förlossning med kejsarsnitt drabbats 
av svår syrebrist med allvarliga hjärnskador som följd. Trots inledande behandling med 
phenytoin och fenobarbital (Fenemal) bedömdes fallet som utsiktslöst och man beslöt avsluta 
den livsuppehållande behandlingen. Initialt injicerades 5 mg morfin i samband med bort-
koppling av respiratorn. 15 minuter senare injicerades ytterligare 5 mg morfin och därefter 2 
mg midazolam. Barnet avled 1 timme och 50 minuter efter den första morfininjektionen. 

Totalt hade barnet alltså fått 10 mg (10 000 µgram) morfin under 30 minuter.. Antar vi en vikt 

på 3,2 kg motsvarar det en dos på 3 125 µgram kg -1 vilket måste anses vara en anmärknings-

värt stor dos till ett så litet barn. I hjärtblodet uppmätte man post-mortem 3 036 nanogram/ml     
morfin samt 8,5 µgram fenobarbital och 6,2 µgram phenytoin per ml.  

Fall 2 avser ett 2 veckor gammalt barn som efter födseln vårdats på intensivvårdsavdelning för 
mild enterit men som några dagar efter hemkomst blivit akut dåligt och åter tagits in på 
sjukhus. Trots lyckad återupplivning förblev barnet okontaktbart och utan reflexer. Fallet 
bedömdes som utsiktslöst och 0,24 mg morfin (0,1 mg/kg) injicerades tre minuter innan man 
avbröt den livsuppehållande behandlingen. Tjugofem minuter senare injicerades på nytt 0,24 
mg och slutligen ytterligare 0,24 mg morfin 1 timme och 5 minuter efter att man avbröt den 
livsuppehållande behandlingen. Barnet avled efter 2 timmar och 55 minuter. Totalt hade 

barnet alltså fått 720 µgram morfin under drygt 1 timme motsvarande 264 µgram kg -1 tim -1 

eller 300 µgram kg -1. Morfin-halten i blodet uppmättes post-mortem till 189 nanogram/ml . 

Fallet klassificerades som ”plötslig spädbarnsdöd” utan toxikologisk eller anatomisk orsak.
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Fall 3 avser ett två år gammalt barn med en lång sjukdomshistoria. Efter operation drabbades 
barnet av hjärtstillestånd och kunde sedan inte uppvisa livstecken. Man beslöt därför att avsluta 
den livsuppehållande behandlingen och injicerade en enstaka dos på 5 mg morfin efter att 
barnet konstaterats hjärndött. Anledningen uppgavs vara att föräldrarna ville hålla barnet och 
för att undvika reaktioner som kunde uppfattas som otäcka för föräldrarna att se gav man 
morfin. Koncentrationen i blodet uppmättes post-mortem till 1 100 nanogram/ml  . Antar vi en 

vikt på 12 kg motsvarar det en dos på cirka 420 µgram kg -1. Watterson har anmärkt att den 

höga koncentrationen  i det här fallet kan vara ett resultat av ofullständig distribution i 
blodsystemet. Det är inte heller känt var blodprovet tagits. Fallet är på det hela taget speciellt.

Kommentarer
Watterson et al noterar att det vid första påseende kan synas som om morfinhalterna i de 
rapporterade fallen kan tyda på dödlig förgiftning och anför sedan ett antal artiklar där man 
beskrivit användningen av morfin i samband med avslutande av livsuppehållande behandling.

I en studie av 120 fall där spädbarn avlidit efter att man avbrutit eller valt att inte påbörja 
livsuppehållande behandlingen har Partridge et al [93] konstaterat att i 64% av fallen hade 
barnen getts normal terapeutisk dos på 0,1 - 0,2 mg/kg (100 - 200 µgram/kg) morfin. (Flickan 
fick totalt 105 µgram/kg via infusionen). Av de resterande 36% som fått mer än 0,2 mg/kg 
hade 94% tidigare behandlats med morfin och därför troligen etablerat en högre tolerans. 
Tyvärr finns inga uppgifter om vilka som uppmätts i blodet post-mortem.

Mediantiden från det den livsuppehållande behandlingen avbröts till barnen avled var cirka 20 
minuter. Men i ett fall tog det 47 minuter och i ett annat 5 timmar. Inget av dessa barn hade 
tidigare fått morfin. Partridge har också påpekat att man inte funnit någon signifikant skillnad i 
tid mellan barn som fått normal terapeutisk dos och barn som fått högre doser. Man menar att 
orsaken till detta kan vara att i nästan alla fall hade de barn som fått högre dos också tidigare 
behandlats med morfin och alltså troligen utvecklat en högre tolerans för preparatet.

Grégoire och Frager [94] refererar i sin artikel ett antal studier som visar att man i samband 
med avslutande av livsuppehållande behandling av barn många fall använder två till fyra gånger 

den mängd morfin som annars är bruklig vid post-operativ smärtlindring. 4 I en australiensisk 

studie av 30 barn redovisade man en mediandos på 80 µgram kg -1 tim -1 med en spridning på 

10 - 1 000 µgram kg -1 tim -1. En finsk studie av barn som avlidit av cancer visade på en 

spridning på 7 - 2 300 µgram kg -1 tim -1. Och i en kanadensisk studie från ett hospice [99] 

finns rapporterat ytterligare fall med mycket höga doser. I dessa fall rörde det sig dock om 
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4 Detta syns ligga i linje med docent Krister Nilssons kommentar i yttrandet till Socialstyrelsen att den i det 
aktuella fallet använda dosen på 20 µgram kg -1 tim -1, ”… är snarast låg i relation till vedertagen praxis för sedation / 
smärtlindring / ångestdämpning under intensivvård efter t. ex. kirurgiska åtgärder på späda barn”.



svårt sjuka barn, en del med svårbehandlade smärtor, som också fått morfin för smärtlindring 
under längre tid.

Tidigare behandling med morfin, t.ex. på grund av en underliggande sjukdom förknippad med 
svåra smärtor, och en därav orsakad höjd tolerans, skulle alltså kunna förklara de mycket stora 
doser som kan noteras i en del fall utan att det därför är att betrakta som överdosering. Varken 
i det aktuella fallet, eller i Fall 1 och 2 i Wattersons artikel, förefaller det emellertid sannolikt 
att barnen hunnit utveckla någon mer betydande tolerans för morfin. Den smärtlindring som 
har erfordrats kan knappast heller ha legat på samma nivå som hos svårt cancersjuka barn.

Kugelberg och Druid [95] har i en rapport noterat att andningspåverkan syns vara vad som 
ytterst orsakar dödsfall vid överdosering med morfin. Grégoire och Frager [94] noterar i sin 
artikel att trots mycket höga morfindoser syns negativ inverkan på andningen inte vara ett 
problem hos morfintoleranta barn – så länge smärtstimulansen inte plötsligt bortfaller. 

I samtliga tre fall som Watterson et al redovisat gäller att den postmortalt uppmätta koncentra-
tionen är betydligt högre än vad man skulle vänta sig med utgångspunkt från undersökningar 
på barn med egenandning eller andningsstöd i motsvarande ålder. [80-89] Man vet emellertid 
från andra undersökningar dels att förmågan att bryta ner morfin inte är fullt utvecklad hos 
nyfödda och spädbarn dels att den är nedsatt hos barn som genomgått t.ex. någon form av 
hjärtkirurgi. [82-85,106-108] En möjlig slutsats av de fall som Watterson et al relaterar skulle 
därför kunna vara att en nedsättning av nedbrytningsförmågan, motsvarande den som 
observerats efter hjärtkirurgi, även uppstår i samband med avslutande av livsuppehållande 
behandling. Men underlaget är klent, bara tre fall.

I Fall 1 och 2, som med hänsyn till ålder är mest relevanta att jämföra med när det gäller det 

aktuella fallet, är den tillförda mängden morfin, 3 125 µgram kg -1 resp. 300 µgram kg -1, 
mycket hög respektive hög. Detsamma gäller de postmortalt uppmätta koncentrationerna, 
3 036 nanogram/ml respektive 189 nanogram/ml. I det aktuella fallet är däremot den tillförda 

mängden, 105 µgram kg -1 (= totalt 370 µgram), låg medan halten 5 700 nanogram/gram är 
extremt hög. I alla tre fallen i artikeln är den mängd morfin som barnen getts också väsentligt 

större 5 (6 - 17 gånger) än vad som skulle erfordras för att nå den uppmätta koncentrationen i 

hela blodsystemet medan den i det aktuella fallet inte räcker till för att förklara det uppmätta 
värdet på långa när 6.

 

 sid. 7

© Ingvar Ericson  2010-01-18

5 Om man i Fall 1 och 2 antar en blodvolym på 230 ml skulle det krävas 700 respektive 43 µgram för att uppnå 
den uppmätta koncentrationen. D.v.s den tillförda mängden 10 000 respektive 720 µgram var 14 respektive 17 
gånger större . I Fall 3 skulle en blodvolym på 800 ml kräva 880 µgram. D.v.s den tillförda mängden 5 000 µgram 
var nästan 6 gånger större.

6 Med en blodvolym på 250 ml skulle det krävas 1 425 µgram för att uppnå den uppmätta koncentrationen. 



De tre fall som Watterson et al relaterat ger inte, och är enligt min mening troligen inte heller 
avsedda att ge, stöd för uppfattningen att man vid användning av morfin i de doser som 
rekommenderas i litteraturen för smärtlindring och sedering på prematurer och spädbarn i 
samband med avslutande av livsuppehållande behandling har anledning att se extremt höga 
koncentrationer post-mortalt. Istället menar jag att de indikerar att den sviktande egenandning 
och avsaknad av andningsstöd som är förkniuppad med avslutande eller avstående från 
livsuppehållande behandling, på samma sätt som noterats i samband med hjärtkirurgi [106], 
kan innebära en nedsättning av nedbrytningsfunktionen för morfin. Om då tiden från injektion 
tills dess barnet avlider är relativt kort kommer man att finna höga koncentrationer i blodet 
post-mortem.

Sammantaget förefaller det alltså som att det, när det gäller användning av morfin i samband 
med avslutande av livsuppehållande behandling av små barn, inte går att enbart utifrån en en 
postmortalt uppmätt morfinkoncentration sluta sig till huruvida det handlar om en över-
dosering eller inte. Inte heller går det att dra för långtgående slutsatser av observationer på 
barn med fungerande egenandning eller andningsstöd, även om tillhör samma åldersgrupp. Jag 
menar därför att artikeln av Watterson et al saknar förklaringsvärde i det aktuella fallet.

Det aktuella fallet

När det gäller frågan om de morfinhalter som uppmätts i blod- och urinproverna från flickan 
är situationen på avgörande punkter betydligt bättre än när det gäller frågan om den höga 
thiopentalhalten. Detta trots att morfin är ett preparat med en mycket komplicerad farmako-
logi och med stora individuella variationer både mellan olika patienter och mellan patient-
grupper. Den avgörande skillnaden här är nämligen dels att vi säkert vet att flickan fått morfin 
och också hur mycket hon fått enligt sjukhusets anteckningar, dels att rättsläkaren anser att den 
koncentration som uppmätts i både blod- och urinproverna ligger ”… inom de nivåer som man 
kan se vid dödliga förgiftningar med preparatet”. [29]

Jag har därför, precis som när det gäller thiopental, sökt i den vetenskapliga litteraturen efter 
rapporter som dels beskriver dödliga förgiftningar dels artiklar som beskriver vad som väl kan 
kallas ”vetenskap och beprövad praxis” när det gäller terapeutisk användning på små barn 
respektive användning i samband med avbrytande av livsuppehållande behandling. Det kan då 
direkt konstateras att när det gäller förgiftningar tycks det finnas mycket få fall som avser små 
barn rapporterade i litteraturen över huvud taget. I de fall de gör det, är rapporterna ofta bara 
översiktliga och ofullständigt dokumenterade. Den enda rapport jag funnit som innehåller 
uppgift om såväl injicerad mängd som post-mortem koncentration i blodet är faktiskt den 
tidigare refererade artikeln av Watterson et al [92]. När det däremot gäller den terapeutiska 
användningen finns det, som framgått ovan, en rik litteratur. 
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Frågan om vad som kan anses som dödlig nivå eller inte saknar egentligen betydelse i det 
aktuella fallet eftersom rättsläkaren redan konstaterat att den halt som påvisats i flickans 
blodprov ligger ”… inom de nivåer som man kan se vid dödliga förgiftningar med preparatet” och 
att det inte syns föreligga någon meningsskiljaktighet på den punkten. Istället är det den dos 
som gett upphov till koncentrationerna i såväl blod- som urinproverna som är det intressanta.

Flickan har enligt sjukhusets dokumentation fått 20 µgram kg -1 tim -1 [5], dvs totalt 370 µgram 
morfin vilket, som framgått ovan, efter drygt fem timmar borde ha resulterat i en halt på nivån 
20 - 30 nanogram/ml. Istället har man alltså uppmätt en halt på 5 700 nanogram/gram. [68] 

För att uppnå den halten i flickans hela blodsystem 7 skulle man behövt tillföra 1 425 µgram 

morfin d.v.s. nästan fyra gånger så mycket som hon fått via infusionen. Då har ingen hänsyn 
tagits till vare sig nedbrytning eller utsöndring vilket gör värdet mycket konservativt i 
beaktande av morfins relativt korta halveringstid och metabolism. En jämförelse med Fall 1 i 
den ovan redovisade artikeln av Watterson et al antyder också att det skulle fordrats helt andra 
mängder för att uppnå den påvisade koncentrationen.

Urinprovet innehöll enligt RMV 4 µgram fritt morfin per ml [68] eller totalt 16 µgram (provet 
var på 4 ml). Enligt Yeh [91] utsöndras 10% av den tillförda morfinmängden oförändrad i 
urinen. Det skulle betyda att den påvisade fria morfinmängden på 16 µgram skulle motsvara 
normal utsöndring från 160 µgram morfin. Enligt Yeh är utsöndringen av morfin direkt 
proportionell mot urinproduktionen. Nu är det emellertid inte säkert att den urinmängd som 
kunde tillvaratas post-mortem motsvarar den samlade urin produktionen under de 5 timmarna. 
Antagligen har en större mängd urin producerats men delvis sugits upp i blöjan. 

Den uppmätta halten i urinprovet svarar alltså snarast mot vad som tillfördes via infusionen. 
Den kan däremot inte motsvara 1 425 µgram, eller ännu mer, tillfört medan flickan fortfarande 
levde och hade en fungerande cirkulation och lever- och njurfunktion.

Om en koncentration på 5 700 nanogram/gram blod ska kunna påvisas post-mortalt måste 
morfin, med hänsyn till halten i urinen, ha tillförts mycket kort innan flickan avled. En 
överslagsberäkning med samma parametrar som redovisats i fotnoten 3 ovan och jämförelse 
med Fall 1 i artikeln av Watterson et al [92] indikerar att måste ha rört sig om en dos på långt 
över 10 mg (10 000 µgram) vilket måste betraktas som en orealistiskt stor mängd. En så stor 
dos måste följaktligen förklaras.
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Summa summarum

Jag menar att den morfinkoncentration som påvisats i flickans blodprov inte kan ha upp-
kommit som ett resultat av den infusion som hon fick under drygt 5 timmar. Den tillförda 
mängden räcker inte på långa när och den halt som påvisats i urinprovet antyder inte att 

infusionen skulle varit väsentligt större koncentration än uppgivna 20 µgram kg -1 tim -1.

Jag menar att den morfinkoncentration som påvisats i flickans urinprov visar att om en större 
mängd morfin skulle ha tillförts flickan måste detta ha skett mycket kort innan hon avled. 
Mängden morfin i urinen skulle i så fall varit väsentligt mycket större.

Jag menar att den mängd morfin som flickan skulle behövt tillföras för att skapa den uppmätta 
koncentrationen är orealistiskt stor och under alla omständigheter måste ha varit väsentligt 
större än de 10 mg som relaterats i Fall 1 av Watterson et al.

Jag tycker det är anmärkningsvärt och beklagligt att RMV inte analyserar någon av metabo-
literna M3G och M6G i vare sig blod eller urin. De skulle kunnat lämna värdefull information 
för bedömning av om och i så fall när flickan tillförts morfin utöver infusionen [96,97]. 
Litteraturen innehåller riklig information om mängder och förhållanden mellan morfin och 
metaboliterna och mellan metaboliterna inbördes för jämförelse.

Jag menar att eftersom rättsläkaren beträffande dödsorsaken konstaterat att ”… den 
sammantagna bilden visar att [flickan] avlidit till följd av kraftig överdosering av tiopental i kombina-
tion med morfin” [68] är det nödvändigt att åklagaren, på ett trovärdigt sätt kan visa, inte 
bara hur en koncentration på 2 000 µgram/gram thiopental uppkommit utan även hur 
en koncentration på 5,7 µgram/gram morfin har uppstått.
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Post Post Scriptum

Sedan huvuddelen av arbetet med det här tillägget avslutats har jag noterat att den misstänkta 
läkarens försvarare, advokat Björn Hurtig, efter genomgång av förundersökningen i brev till 
åklagaren den 30 november bl.a. begärt att den ska ”… kompletteras med en s.k. verikal revision 
hos RMV av det aktuella ärendet”. [100] Vertikal revision är ett normalt inslag i RMVs kvalitets-
säkringarbete. Som framgår av avsnittet ”Kvalitetssäkring” på RMVs egen hemsida kombineras 
laboratoriets eget kvalitetsarbete med granskningar som genomförs av SWEDAC, samma 
företag som för övrigt också ansvarar för laboratoriets ackreditering.  

Med hänsyn till vad jag tidigare anfört beträffande möjligheterna att genom en injektion av 
thiopental skapa en så hög koncentration i ett levande spädbarn att man 24 dygn post-mortem 
kan uppmäta en halt på 2 000 mikrogram/ml i perifert venblod och i det här tillägget redovisat 
när det gäller den uppmätta halten morfin i blodprovet på 5,7 µgram/gram anser jag det 
orimligt att á priori acceptera såväl blod- och urinprovernas integritet som analysvärdena. Det 
borde ligga lika mycket i åklagarens som försvarets intresse att en oberoende revision görs på 
precis det sätt som advokat Hurtig begärt. 

I fax-svar till advokat Hurtig daterat 23 december [104] har emellertid åklagaren meddelat att 
begäran om vertikal revision avslås då han inte ”… kan finna några skäl för en sådan åtgärd” och 
inte heller anser att vad advokat Hurtig framfört ändrat den bedömningen. Detta är bara att 
beklaga eftersom det innebär att frågetecknen vad gäller omständigheterna kring insamling 
och hantering av proverna och de efterföljande analyserna kvarstår och inte kan vederläggas. 
En möjlighet som återstår skulle kunna vara att låta göra en DNA-jämförelse mellan 
blodprovet och det PKU-prov som togs när flickan föddes alternativt föräldrarnas DNA. En 
sådan test skulle kunna undanröja misstankar beträffande blodprovets autenticitet. Med hänsyn 
till den centrala roll som blod- och urinproverna och analyserna av dem spelar i ärendet vore 
det inte bara en rimlig åtgärd utan faktiskt en fråga om rättssäkerhet.

I ett tänkvärt debattinlägg i Journal of Clinical Forensic Medicine skriver Karch [110] :

”Patients visit their doctors with the reasonable expectation that the recommended treatment is 
appropriate and, even if they do not know the exact terminology, that the doctor’s choice of treatment is 
”evidenced-based.” Those charged with serious crimes, such as murder, might share similar expectations 
about the evidence presented against them, but they would frequently be mistaken, particularly when 
questions about the timing of drug ingestion, or the amount of drug ingested, are at issue.

The rules of evidence-based medicine are just as applicable to forensic pathology and toxicology as 
internal medicine or surgery, and these rules should be applied.”
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